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De novo
férias com

dinheiro corto
S no último número do

ano saudamos o pagamento em
dia do 13°. salário, neste come-
ço de 95 encontramo-nos em
situação semelhante a de anos
anteriores, quando os professo-
res são obrigados a sair de férias
sem receber o 1/3 que a legisla-
ção trabalhista garante a qual-
quer trabalhador deste país.
Mais do que isto o pagamento
do mês em que as férias são
gozadas deveria ter sido feito
antecipadamente, um dia an-
tes dos professores terminarem
suas atividades docentes.

No entanto a Reitoria, ale-
gando falta de recursos, jogou
para o mês de março a discus-
são da data em que o 1/3 deverá
ser pago, pagando somente no
dia 9 o salário normal dos
professores. A medida é mais
uma sangria no já combalido
salário dos docentes puquianos
que, vale a pena lembrar, tive-

ram cortados os 15 dias de féri-
as do mês de julho (transforma-
dos em "recesso" acadêmico a
partir de 94), conquistados atra-
vés de acordos internos cele-
brados anteriormente e denun-
ciados por esta Reitoria.

A suspensão do pagamento
do 1/3 é um mau prenúncio
para um ano que anunciava-se
de maneira diferente dos ante-
riores, principalmente pelo
cumprimento, em 94 de boa
parte dos pagamentos de salá-
rios de professores e funcio-
nários. Se,ironicamente,
propunhamos no caso do 130.
salário que o Cogeae minis-
trasse um curso para ensinar
os professores a gastar o "ines-
perado" pagamento, no caso do
1/3 de férias nossos mestres já
estão até defendendo tese de
doutorado sobre como se virar
na praia com metade do di-
nheiro que deveriam ter.
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número elevado
de inscrições

tumultua a PDe
IImuito tempo que a PUC

não via uma inscrição de calouros
tão movimentada. Já no primeiro
dia de matrícula' cerca de 2/3 das
vagas foram preenchidos. As fi-
Ias começavam na Biblioteca
Central e chegavam até o 40.
andar, dando voltas pelas ram-
pas do prédio novo.

Mas, se o número de inscritos
foi bastante alviçareiro para a ins-
tituição, por outro lado a organi-
zação para a recepção de tantos
calouros deixou a desejar, servin-
do como um péssimo cartão de
visitas para quem está chegando
naUniversidade. Na segunda-fei-
ra houve até um princípio de tu-
multo entre as pessoas que aguar-
davam nas filas e foi preciso a
intervenção da Reitoria, colocan-
do mais 20 funcionários no aten-
dimento aos ingressantes; o Ban-
co Real também teve aumentado
o número de caixas que atendiam
exclusivamente os calouros.

Mesmo assim, com o incre-
mento do número de funcionári-
os, no dia seguinte a fila continu-
ava a dar voltas na rampa, pois o
excesso de centralização do pro-
cesso de matrícula fazia com que
cada ingressante perdesse em
média 4 horas. A situação pode
repetir-se nas próximas chama-
das pois com a divulgação das
listas da Fuvest a probabilidade
de desistências será maior, dando
oportunidade a que novos con-
tingentes enfrentem a mesma si-
tuação. Comentava-se na fila que,
desse jeito, não seria preciso os
Centros Acadêmicos preocupa-
rem-se com trote, porque os ca-
louros já foram submetidos a pro-
vações mais que suficientes.
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Oprojeto de Alfabetização realiza nos dias
19, 20 e 21 de janeiro, curso de educação
interdisciplinarpara adultos. O curso forma
educadores universitários( pessoas formadas
ou cursando qualquer faculdade), para alfa-
betização de funcionários em empresas. Se-
gundo a coordenação do projeto, a PUC não
está oferecendo a infra-estrutura necessária
para a implantação do curso. Essa situação
não se alterando, a tendência será nos próxi-
mos anos procurar melhores condições em
outra instituição.
As inscrições estão sendo feitas no NTC,

sala 26 (Prédio Novo).Maiores informações
pelo telefone 864-6503.

Restaurante em Reforma
o restaurante central da
PUC, continuará fecha-
do para reformas, Ape-
nas o bandejão já voltou
a ser servido, mas a parte
da lanchonete e os de-
mais serviços só estarão
funcionando por volta do
dia 15 de fevereiro, antes
do início das aulas.
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